
Wydarzyło się w….

W pewnym mieście do pewnej gazety przyszedł list. To już nieistotne, w jaki sposób trafił w nasze ręce – był tą przy-
słowiową ostatnią kroplą, która przekonała nas do tematu kolejnej fundacyjnej kampanii. Listy wysyła się z różnych 
miejsc, ten powstał w otchłani trwogi o własne człowieczeństwo. Publikujemy go w całości za zgodą autorki.

Droga Redakcjo!

Płakałam, czytając ostatni reportaż (…) w (…). I chyba z tego płaczu przez część nocy wzięła się myśl, by do Was napisać. 
Mijają kolejne dni od ostatniej kontroli na oddziale ginekologii onkologicznej – ponoć jestem zdrowa i ponoć to naprawdę 
koniec moich szpitalnych perypetii. Ale z rewelacyjnymi wynikami w garści, markerami do pozazdroszczenia i wcale niezłym 
samopoczuciem fizycznym wciąż nie mogę się wyzwolić z lęku, że w każdej chwili mój organizm może zastrajkować raz jesz-
cze, a ja ponownie wyląduję na szpitalnym łóżku. Bo wtedy znowu doświadczę przeklętej metamorfozy i z 47-letniej głównej 
księgowej w sporej firmie, szczęśliwej żony i mamy stanę się bezwolnym piżamkowcem, któremu można wszystko, ale on nie 
może nic. 

Powinnam zacząć od początku. Po jednym z cykli miesięcznych zaniepokoił mnie mój brzuch, nagle dziwnie powiększony. 
Nic mnie wówczas ani wcześniej nie bolało, ale nie zwlekając i wcześniej niż planowałam, pobiegłam na kontrolę do mojego  
ginekologa. W badaniu USG wyszła spora zmiana wyglądająca na torbiel i z gabinetu wyszłam od razu ze skierowaniem do 
szpitala. Ginekologa odwiedzam regularnie, więc diagnoza mnie zaskoczyła, zmiana wyrosła zaledwie w ciągu kilku tygodni. 

Spłakałam się jak bóbr, choć doktor zachowywał się na medal – nie straszył, nie panikował, jednak radził stanowczo usunąć. 
Szczęśliwie był ze mną mąż i do szpitala pojechaliśmy razem. Natychmiast. W pierwszym termin operacji wyznaczono mi za 
pół roku, ale poradzono, bym spróbowała w drugim. Było warto, bo tam zapisano mnie na za trzy tygodnie, więc właściwie 
błyskawicznie. Tym bardziej że był to dla mnie minimalny czas potrzebny do zaszczepienia się przeciw żółtaczce i oswojenia 
myśli, iż nagle oto jestem chora, w moim brzuchu czai się nie wiadomo co i muszę iść do szpitala. Po raz pierwszy w życiu, nie 
licząc dwóch krótkich i radosnych pobytów związanych z narodzinami moich dziewczynek. 

Stawiłam się w wyznaczonym dniu, odpowiednio przygotowana od strony medycznej i kompletnie roztrzęsiona wewnętrz-
nie. Moje przyjęcie do szpitala przebiegało według ustalonych procedur. Kolejne rozmowy z lekarzami i pielęgniarką służyły 
wypełnianiu kolejnych formularzy, z pewnością istotnych w przygotowaniach do operacji. Pamiętam, że już wtedy brako-
wało mi przynajmniej krótkiej rozmowy z operatorem, który by się przedstawił, wyjaśnił istotę zabiegu i planowane skutki. 
Jednak rozpaczliwej galopady myśli i emocji, której doświadczyłam następnego dnia po przebudzeniu z narkozy, nie da się 
porównać z niczym. Przez cztery dni leżałam unieruchomiona, przypięta kabelkami do kroplówki i urządzenia, za pomocą 
którego podawano mi przeciwbólowe środki. Z brzucha wychodziły mi dwa dreny i cewnik.

W tym czasie byłam kompletnie odizolowana od jakichkolwiek informacji na swój temat. Znowu żaden z operujących do 
mnie nie przyszedł, a codzienny obchód służył… lekarzom w zbieraniu i porządkowaniu informacji. Moje próby dopytywania 
się zbywano formułką tajemnicy lekarskiej (na sali leżałam z jeszcze jedną pacjentką) lub ich nie zauważano. Zwariowałabym, 
gdyby nie przychodzący popołudniami mąż, któremu coś oględnie, „z zachowaniem tajemnicy” opowiedziano. Ale to była 
zaledwie namiastka tego, czego potrzebowałam. Nie mogę wyrzucić z pamięci tamtych długich godzin leżenia w strasznym 
lęku i niepewności. I wrażenia, że oto nagle z Anny stałam się kartą-wykresem gorączki, ciałem, z którego ważny jest jedynie 
fragment między pępkiem a miednicą. Na wnętrze człowieka składają się nie tylko narządy, ale i psychika. Tam mało kto się 
tym przejmował. Większość przychodziła do pracy i wykonywała swoje obowiązki, w których widocznie nie wpisano rozmo-
wy człowieka z człowiekiem. 

Po czterech dniach łóżkowej niewoli wreszcie mogłam samodzielnie poruszać się po oddziale i próbować uzyskać trochę 
wiedzy na swój temat. Niestety lekarze byli bardzo zabiegani i nie mieli czasu na rozmowę. Zdarzyło się też, że jeden z nich, 
kiedy poprosiłam o wyjaśnienie mojego wypisu, potraktował mnie w sposób obcesowy, wręcz niegrzeczny. Jak mógł! –po-
myślałam wtedy – i co ja mu zrobiłam, że tak mnie potraktował!? Tym bardziej pamiętam innego lekarza, który znalazł chwilę 
czasu, by cierpliwie i serdecznie rozwiać moje wątpliwości i niepokoje. „Proszę się nigdy nie zmienić” – powiedziałam mu za 
którymś razem ze ściśniętym gardłem.

Za trzy tygodnie miałam stawić się po wynik badania histopatologicznego. Trzy tygodnie koszmaru, z którym niczego nie 
da się porównać. „– Kochanie, damy radę” – mówił mąż i dałam radę właściwie dzięki niemu i Bogu, którego prosiłam o dar 
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spokoju. Po odbiór wyników pojechaliśmy razem. W szczegółowym badaniu w guzie wykryto komórki rakowe, ale tylko tam. 
Pozostałe próbki z kilkunastu, różnych miejsc jamy brzusznej były czyste. 

Nie wchodząc już w szczegóły medyczne, zalecono mi poszerzenie zabiegu. Zgodziłam się, chociaż myśl, że czeka mnie po-
wtórka ze szpitalnego życia, załamała kompletnie. Nie bez podstaw, niestety. To rzeczywiście była powtórka, z zachowaniem 
wszystkich przed- i pooperacyjnych procedur. Obleczona w piżamę na powrót stałam się czymś – najpierw snującym się po 
korytarzu, potem uwiązanym do łóżka, by znowu wrócić na korytarz, bez większej szansy na kontakt. Czekając na oddziale na 
wolne łóżko, siedziałam na krześle i łzy same płynęły do oczu. Martwiłam się o to, co mnie czeka, i że znowu zostawiam dzieci, 
i męża, i że się bardzo boję. Starałam się kryć te łzy, bo to przecież wstyd… Niepotrzebnie, nikt nie zwracał na mnie uwagi. 
Dziś myślę, że przydałby się tam psycholog… Dlaczego dotąd nikt na to nie wpadł?

Już po zabiegu w jako takich psychicznych ryzach trzymał mnie fakt, że operacja przeszła pomyślnie i że miał to być koniec 
szpitalnych perypetii. Oczywiście znowu wiedziałam o tym od męża, bo tajemnica lekarska wiązała skutecznie usta. Napraw-
dę nie rozumiem, dlaczego po operacji nie przyszedł do mnie żaden lekarz, żeby zdać relację z przebiegu i skutków zabiegu?! 
Ciekawe, czy na własne życzenie mogłabym go  zwolnić z tajemnicy lekarskiej i ochrony danych, tak by mógł mi odpowie-
dzieć na podstawowe kwestie  dotyczące mojego stanu? Zresztą o niektórych działaniach lekarskich pacjentki dowiadywały 
się przypadkiem, na przykład od pielęgniarek, jak moja współlokatorka z sali, która po przebudzeniu ze zdziwieniem odkryła 
u siebie „coś” na brzuchu. Pielęgniarka dziwiąc się, że chora nic nie wie,   przekazała jej, nie krępując się moją obecnością, iż 
w trakcie zabiegu trzeba było wykonać stomię. Ot, drobiazg, o którym można mówić w towarzystwie… Po 6 dniach wróciłam 
do domu. Jednak wielka dziura, w którą ktoś mnie wrzucił, pogłębiła się jeszcze bardziej, a ja miałam wrażenie ciągłego spa-
dania. W wypisie, oprócz standardowych zaleceń, w tym kontroli po badaniu histopatologicznym pobranych wycinków, mia-
łam wyznaczonego dnia zgłosić się  na Oddziale Chemioterapii Dziennej.  Więc to nie koniec?! Przede mną chemia, o której 
do tej pory nikt nawet mi nie wspomniał! Wprawdzie lekarz na konsultacji (tym razem inny) wyjaśnił, że termin przydzielono 
mi z góry, w razie niekorzystnych wyników histopatologicznych, ale przestałam wierzyć już komukolwiek. Nadal się bałam.

Moja historia z punktu widzenia medycznego ma happy end. Odebrany po trzech tygodniach wynik i przeprowadzona zaraz 
potem kontrola lekarska potwierdziły, że jestem zdrowa. Tamtego dnia przed gabinetem, w którym wydawano wyniki histo-
patologiczne, mimo tłoku panowała dojmująca cisza. Jednak z jedną z kobiet, z którą odesłano mnie na badanie, zamieniłam  
parę słów. Była bardzo zadbana, ze starannym makijażem i fryzurą. Na odchodnym rzuciła; „– Wie, pani, wszyscy mi mówią, że 
tak świetnie wyglądam po operacji, a ja jestem  p r z e r a ż o n a”. 

Jestem w domu i jest mi dobrze. Bolą mnie wprawdzie jeszcze różne miejsca po zabiegu, ale to drobiazg. Czuję ogromną 
wdzięczność do lekarzy – dzięki ich profesjonalizmowi i wytrwałemu trudowi wielogodzinnych bardzo ciężkich operacji na-
dal jestem. To wartość absolutnie nie do przecenienia! Mogłabym za to dziękować codziennie i w nieskończoność. Jednak 
w tej szpitalnej gonitwie zabrakło czegoś bezcennego. Dziś już nie mam wątpliwości, że dusza boli bardziej niż ciało.  Naj-
prawdopodobniej wystarczyłaby chwila uwagi, rozmowy, rzeczowej informacji i zrozumienia. Ze strony lekarza i pielęgniarki 
to naprawdę niewiele, a  – proszę mi wierzyć – ogromnie dużo dla przepełnionego lękiem pacjenta, zwłaszcza na takim 
oddziale.

Już świta, kończę, pozdrawiam –   

    Anna S.
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